
JEGYZOKONYV
IGAZGAT6TANACSIOLtSROL

amely keszlilt a NORDTELEKOM Tavkijzlesi Szolgaltato Nyilvanosan Miikijd6
Reszvenytarsasag (Cg. 01-10-046480, szekhely: 1074 Budapest, Dohany utca 12-14.) 2013. ev
junius ho 12. napjan 14:00 orakor a Tarsasag szekhelyen tartott igazgatotanacsi iileser61.

Jelen vannak:
Dr. Gacsi Mihaly Medard - Igazgat6tanacsi tag, elnok
Foldesi Geza - Igazgat6tamicsi lag
Miszlai Zoltan - Igazgal6lanacsi es Audit Bizottsagi tag
dr. Sugar Inez - jegyzokonyvvezeto

Az lilest megnyilja Dr. Gacsi Mihaly, az Igazgat6tanacs elnokc.

Dr. Gacsi Mihaly Medard megallapftja, hogy az 5 fos Igazgat6tanacsb61 3 fo jelen van es az
Igazgal6tanacs hatarozatkepes.

Dr. Gacsi Mihaly levezeto elnok tajekoztatja a megjelenteket, hogy az lilesrol frasos jegyzokonyv
kcszlil. A donteshozatalhoz szlikseges frasos anyagok es elotetjesztesek az Igazgat6tanacs lilcscnck
helyszfnen kiosztasra kerliltek.

Dr. Gacsi Mihaly Medard tajekoztatja a megjelenteket, hogy a jelen Igazgat6tanacsi liksen
megtargyaland6 napirendi pont az alabbi:
I. Alaptoke-emeles uj reszvenyek forgalomba hozatalaval

Egyeb napirendi ponti javaslat nincs.

A Igazgat6tanacs ezt kovetoen megkezdi a napircndi pont targyaban tOrteno donteshozatalt.

1. napirendi pont - Alapt6ke-emeles uj reszvenyek forgalomba hozatalaval

Dr. Gacsi Mihaly Medard eloadja, hogy a jelen napirendi pontban foglalt donteslik a 11/201 I. (1.11.)
sz. es az ezt kiegeszfto 14/2013. (111.29.) sz. kozgyGlesi hatarozaton alapul.

Dr. Gacsi Mihaly Meclard eloadja, hogy a 2011. ev janu;lr h6 II. napjan tartott kozgyGIesen a
kozgyGles 1112011. (l.I I.) szalllon az alabbi tartallllLt hatarozatot hozta:

"A KozgyGles egyhangu dontessel, 160.058 igen szavazallal iigy dont, hogy az A!apszabaly 11.2. q)
pontja es a Gt. 252. § (1) bckezdese alapjan felhatalmazast ad az Igazgat6tanacsnak az alaptoke
legfeljcbb 250.000.000,- Ft, azaz Ketszazotvenmilli6 forint ertekkel, barlllely 1116don torteno
elllelesere, jelen hatarozatt61 szalllftott oteves idotartalllra a jelen kozgyu!esen elfogaclott alaptoke-
emeles osszegen fellil."

Dr. Gacsi Mihaly Medard tajekoztatja az Igazgat6tanacsot, hogy ezen kozgyulesi hatarozatot
tartall11az6 kozgyules jegyzokonyv a Cegbir6sag reszere be lett nYLtjtva a 20 I I. ev januar h6 I I.
napjan ll1egtartott kozgyUlest kovetoen vallozasbcjcgyzesi (ceg)eljaras soran.

Dr. Gacsi Mihaly Medard eloadja, hogy a 2013. ev marcius h6 29. napjan tartott kozgyuh~scn a
kozgyules 14/2013. (III.29.) szamon az alabbi tartalmu hatarozatot hozta:
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"A Kozgyi.iles egyhangLI dontessel, 330049 igen szavazattal Ligy dont, hogy a I 1/2011. (1.11.) sz.
kozgyulesi hatarozat - mellyel a Kozgyules az A lapszabaly q) pontja es a Gt. 252. § (I) bekezdese
alapjan felhatalmazast adott az Igazgat6tanacsnak az alapti)ke legfeljebb 250.000.000,- Ft, azaz
Kettoszazotvenmilli6 forint ertekkel, barll1ely m6don tOrteno ernelesere a hatarozatt61 szal111tottoteves
idotartall1ra a 6/2011. (1.11.) sz. kozgyulesi hatarozattal elfoeadott alaptoke-emeIesen felLi! -, a Gl.
313. § (5) bekezdesere figyelemmel kiegeszitesre keriil azzal, hogy a Kozgyules felhatalll1azza az
Igazgat6tana.csot a tokeell1elesre vonatkoz6 felhatall1lazas idotartal1lara a jegyzesi elsobbsegi jog
korlatozasara es kizarasara."

Dr. Gacsi Mihaly Medard tajekozta~ja az Igazgat6tanacsot, hogy ezen kozgyulesi hatarozatot
tartalmaz6 kozgyulesi jegyzokonyv a Cegbir6sag reszere be lett nYLljtva a 2013. ev marcius h6 29.
napjan l1legtartott kozgyulest kovetoen vaItozasbejegyzesi (ceg)eljaras soran.

A fent hivatkozott kozgyulesi hatarozatoknak l1legfeleloen Dr. Gacsi Mihaly Medard javasolja, hogy a
Tarsasag alaptokeje LIjreszvenyek forgalol1lba-hozatalaval az alabbiak szerint keriiljon emelesre:
ZARTKORU forgalol1lba-hozatallal a Tpt. 14. § (1) bekezclese alapjan lejegyzesre a mai napl61 -
2013. ev junius h6 12. napjat61 - szamitolt 6 h6napos id6tartammal, a jegyzesi elsobbsegi jog
kizarasaval, mivel a Beltav Kft. es a NORDTELEKOM Nyrt. a korabban lebonyolftott reszvenyaukci6
soran erre kotelezettseget vallalt. Az alaptoke-emeles Iegalacsonyabb es egyben legmagasabb osszege
112.450.000,- Fl, azaz Szaztizenketmilli6-negyszazotvenezer forint. A kibocsatand6 uj reszvenyek
szama 11.245.000 darab dell1aterializalt m6don eloallitott tOrzsreszveny, melyek ncverteice 10,- Ft es
kibocsatasi erteke 16,- Ft, bankszall11ara tOrteno befizetesseL Dr. Gacsi Mihaly Medard javasolja a
Beltav Kft. (1084 Budapest, Rak6czi ter 6. V. em.) feljogosirasat a reszvenyek atvetelere.

Ezt kovetoen az Igazgat6tanacs egyhangll dontessel, 3 igen szavazattal meghozza az alCtbbi
hatarozatot:

1/2013. (VI.12.) sz. Igazgat6tanacsi halarozal

A NORD~ELEKO~ Nyrt. alaptokejet llj reszvenyek forgalomba-hozatalaval emeli az alabbiak
szerint: ZARTKORU forgaloll1ba-hozatallal a Tpt. 14. § (1) bekezdese alapjan lejegyzesre a mai
napt6l - 2013. ev junius h6 12. napjat61 - szall1itott 6 h6napos idotartall1mal, a jegyzesi elsobbsegi
jog kizarasaval, tekintettel arra, hogy a Beltav Kft. es a. NORDTELEKOM Nyrt. a korabban
lebonyolitott reszvenyaukci6 soran kozlell1enyeikben erre k6telezettseget vallaltak. Az alaptoke-
emeles legalacsonyabb es egyben legmagasabb osszege 112.450.000,- Ft, azaz Szaztizenketmilli6-
negyszazotvenezer forint. A kibocsatand6 uj reszvenyek S2:,1ma11.245.000 darab dematerializalt
m6don eloallitott ti:irzsreszveny, melyek neverteke 10,- Ft, kjbocsatasi erteke 16,- Ft bankszamlara
torteno befizetessel. Az uj reszvenyek atvetelere a Bellav Kft. (1084 Budapest, Rak6czi ter 6. V. em.
1. jocrosult.

Budapest, 2013. junius 12.

Dr. Gacsi Mihaly Medard
Igazgat6tanacsi taglelnbk

cllS~J ~~-
--- dr.sugilr Inez~

jegyzokbnyvvezeto

o
Miszlai ZoWin

Igazgat6tanacsi tag
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